Załącznik nr 2. Wzór formularza ofertowego

FORMULARZ OFERTY
Zapytanie ofertowe Nr 17480 w Naborze POIR.01.01.01-IP.02-00-N22/19
W odpowiedzi na
z dnia
25.04.2019r.
dotyczące wyboru podwykonawcy części merytorycznych prac Projektu, składamy poniższą ofertę:

Dane oferenta
Nazwa:
Adres:
NIP:
NR KRS / EDG:
Dane osoby kontaktowej
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon:
Parametry oferty
Data przygotowania oferty:
Data ważności oferty:
Przedmiot zamówienia
WATER SPORT EQUIPMENT GROUP Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka
komandytowa, ul. Modlińska 14, 03-216 Warszawa.
wg opisu Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym Nr 17480 w Naborze POIR.01.01.01-IP.02-00N22/19 z dnia 25.04.2019r.

Zamawiający:
Przedmiot zamówienia:
Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z zakresem i efektami
prac merytorycznych będących ww. Przedmiotem
zamówienia i niniejszy Przedmiot zamówienia
akceptujemy.

Proszę zaznaczyć:

TAK

NIE

Odniesienie do kryteriów wyboru oferty
Całkowita cena netto przedmiotu zapytania ofertowego (PLN)
Cena
Rodzaj pracy merytorycznej
Wykonanie analiz CFD kajaka jednoosobowego
Wykonanie analiz CFD kajaka dwuosobowego
Wykonanie analiz CFD kajaka czteroosobowego
Wykonanie analiz CFD kanadyjki jednoosobowej
Wykonanie analiz CFD kanadyjki dwuosobowej
Wykonanie analiz CFD kajaka jednoosobowego
„Para-olimpijski”
Wykonanie analiz CFD łodzi typu outrigger

skalkulowana w oparciu o jednostkowe ceny netto dla
poszczególnych prac merytorycznych, stanowiących
elementy skladowe przedmiotu zapytania ofertowego:

Wykonanie kadłubów modeli kajaka
jednoosobowego
Wykonanie kadłubów modeli kajaka
dwuosobowego
Wykonanie kadłubów modeli kajaka
czteroosobowego
Wykonanie kadłubów modeli kanadyjki
jednoosobowej
Wykonanie kadłubów modeli kanadyjki
dwuosobowej
Wykonanie kadłubów modeli kajaka
jednoosobowego „Para-olimpijski”
Wykonanie kadłubów modeli łodzi typu outrigger
Testy na basenie holowniczym dla kajaka
jednoosobowego

Jednostkowa cena netto (PLN)

Testy na basenie holowniczym dla kajaka
dwuosobowego
Testy na basenie holowniczym dla kajaka
czteroosobowego
Testy na basenie holowniczym dla kanadyjki
jednoosobowej
Testy na basenie holowniczym dla kanadyjki
dwuoosobowej
Testy na basenie holowniczym dla kajaka
jednoosobowego „Para-olimpijski”
Testy na basenie holowniczym dla łodzi typu
outrigger
Liczba miesięcy, w czasie których Wykonawca zrealizuje przedmiot zapytania ofertowego
Czas wykonania

Oświadczenia oferenta dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Oświadczam(y), że brak jest podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Pzp) lub innego równoważnego dokumentu wydanego
przez właściwy organ kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Proszę zaznaczyć:

TAK

NIE

Proszę zaznaczyć:

uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej
jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą
wiedzę, o których mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 r., które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub
badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i
art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z
2014 r., poz. 1620) i otrzymały, co najmniej ocenę B

Oświadczam(y), że Wykonawca posiada status:

uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej
jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą
wiedzę, o których mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 r., które podlegają ocenie jakości działalności naukowej lub
badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i
art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z
2014 r., poz. 1620) i nie otrzymały, co najmniej oceny B

inny niż uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub
innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i
upowszechniającą wiedzę, o których mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
Oświadczam(y), że Wykonawca nie jest powiązany
osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej
lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub
zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Proszę zaznaczyć:

TAK

NIE

Proszę zaznaczyć:

a. minimum 2 zrealizowane projekty badawcze / badawczo-rozwojowe / prace zlecone z obszaru
związanego z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, dotyczące dokonywania
numerycznych analiz oporowych z wykorzystaniem modelu przepływu uwzględniającego lepkość
wody oraz dynamiczny trym i osiadanie kadłuba dla przynajmniej jednego z następujących typów
łodzi: kajaków sportowych, kanadyjek.
TAK

NIE

W przypadku wyboru opcji "TAK" proszę wymienić:
1/ dane identyfikacyjne projektu (numer, tytuł)/pracy zleconej (nr umowy, zlecenia itp.)
1/

2/

2/ adres mailowy, pod którym Zamawiający może uzyskać potwierdzenie informacji
1/
Oświadczam(y), że Wykonawca posiada
udokumentowane kompetencje:

2/
b. co najmniej 2 skomercjalizowane rezultaty prowadzonych przez Wykonawcę prac badawczo –
rozwojowych z dziedziny badań i optymalizacji wyczynowego sprzętu pływającego, wykonane na
zlecenie podmiotów komercyjnych
TAK

NIE

W przypadku wyboru opcji "TAK" proszę wymienić:
1/ dane identyfikacyjne skomercjalizowanego rezultatu (nazwa) i nazwa identyfikująca jego
odbiorcę
1/

2/

2/ adres mailowy, pod którym Zamawiający może uzyskać potwierdzenie informacji
1/
2/
Proszę zaznaczyć:
a. wymagane w procesie realizacji projektu stanowiska badawcze, w szczególności stanowisko
testowania łodzi w skali naturalnej w postaci basenu holowniczego o długości min. 200m z
możliwością pomiaru oporu przy prędkościach do 7m/s z 20 sekundową rejestracją oporu modeli
w skali 1:1
TAK

NIE

W przypadku wyboru opcji "TAK" proszę wymienić:
1/ tytuł prawny umożliwiający dysponowanie (własność, wynajem, inne–wymienić jakie)
2/ dane identyfikacyjne projektu / pracy zleconej, w którym wykorzystywano zasób
(numer, tytuł / nr umowy, zlecenia itp.)

b. maszyny do modelowania numerycznego w postaci pięcioosiowej frezarki CNC, z możliwością
frezowania modeli do 13m w jednej bryle
TAK
Oświadczam(y), że Wykonawca dysponuje technicznym
zapleczem badawczym i wykonawczym, w skład którego
wchodzą:

NIE

W przypadku wyboru opcji "TAK" proszę wymienić:
1/ tytuł prawny umożliwiający dysponowanie (własność, wynajem, inne–wymienić jakie)
2/ dane identyfikacyjne projektu / pracy zleconej, w którym wykorzystywano zasób
(numer, tytuł / nr umowy, zlecenia itp.)

c. oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy umożliwiające realizację obliczeń oporu dla jednego
kadłuba, przy jednej prędkości w czasie nie dłuższym niż dwie doby, z użyciem zweryfikowanej
siatki obliczeniowej
TAK

NIE

W przypadku wyboru opcji "TAK" proszę wymienić:
1/ tytuł prawny umożliwiający dysponowanie (własność, wynajem, inne–wymienić jakie)
2/ dane identyfikacyjne projektu / pracy zleconej, w którym wykorzystywano zasób
(numer, tytuł / nr umowy, zlecenia itp.)

Proszę zaznaczyć:
a. posiadające udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań oporowych oraz analizach
CFD kajaków sportowych
TAK

NIE

W przypadku wyboru opcji "TAK" proszę wymienić:
1/ rodzaj stosunku prawnego umożliwiającego dysponowanie zasobami (umowa o pracę,
umowa o dzieło, umowa zlecenie, podwykonawstwo, inne – wymienić jakie)
2/ dane identyfikacyjne projektu / pracy zleconej, w którym wykorzystywano zasób
(numer, tytuł / nr umowy, zlecenia itp.)

3/ adres mailowy, pod którym Zamawiający może uzyskać potwierdzenie informacji

b. kadra naukowa i techniczna, w skład której wchodzą minimum 2 osoby z tytułem doktora nauk
technicznych, posiadająca w dorobku minimum 5 publikacji naukowych z obszaru związanego z
przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego (hydromechanika okrętów i łodzi)

Oświadczam(y), że Wykonawca posiada odpowiednie
zasoby osobowe zdolne do wykonania przedmiotu
zapytania ofertowego, w tym

TAK
W przypadku wyboru opcji "TAK" proszę wymienić:
1/ dane identyfikujące publikacje (tytuł, autor, miejsce i rok publikacji)
1/

NIE

2/

3/

4/

5/

Oświadczam(y), że Wykonawca w ramach oferty
gwarantuje sposoób realizacji usługi badawczej korzystnej
z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez
zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców,
energii, itp. niezbędnych do realizacji ww. usługi.
Oświadczam(y), że Wykonawca wyraża zgodę na
pokazanie cen źródłowych oraz stosowanej marży
organom kontrolującym Zamawiającego na żądanie
Instytucji Pośredniczącej dla I osi priorytetowej „Wsparcie
prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie
1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałanie 1.1.1
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,
którą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Dokumenty powinny jednoznacznie wskazywać zakres
wykonanych prac oraz koszty ich wykonania, w tym
koszty wszelkich marż występujących w mowach.
Oświadczam(y), że Wykonawca w ramach oferty
gwarantuje dysponowanie technicznym zapleczem
badawczym i wykonawczym, wymienionym w kryteriach
dopuszczających do udziału w niniejszym postępowaniu,
w czasie umożliwiającym rozpoczęcie jego wykorzystania
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia
przez Zamawiającego zapotrzebowania na prace z
wykorzystaniem niniejszego technicznego zaplecza.

Imię i nazwisko osoby wystawiającej ofertę:

Stanowisko służbowe:
Data i podpis:

Proszę zaznaczyć:

TAK

NIE

Proszę zaznaczyć:

TAK

NIE

Proszę zaznaczyć:

TAK

NIE

